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24
05
15
Dia
Internacional
de les Dones
per la Pau i el
Desarmament
a Santa Coloma
de Gramenet
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Segons dades de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats
(ACNUR), durant els conflictes armats l’atac als drets humans de les dones
(assassinat, violació, esclavitud sexual i embaràs forçat) s’utilitza com a
arma de guerra. Així mateix, en els seus rols com a mares, sustentadores
i cuidadores, les dones conformen una gran proporció de les baixes civils.
Tot i que durant les guerres tant homes com dones sofreixen, la desigualtat
de gènere i la violència patriarcal fan que les dones pateixin els conflictes
d’una forma més àmplia i desproporcionada.
Però, també en l’escenari de la guerra, les dones assumeixen rols no estereotípics com a combatents, formuladores de polítiques i/o caps de llars,
i participen de forma important en els processos de pau. Tot i que les seves
veus són molt sovint ignorades en l’àmbit polític, en l’àmbit de processos
de pau comunitaris i informals tenen un paper rellevant.
El Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament es va començar a celebrar l’any 1982, quan centenars de milers de dones es van
organitzar contra les armes nuclears i la cursa d’armament. Des d’aleshores, cada 24 de maig, persones de tot el món ens trobem per recordar
que la pau és possible i que existeix una altra lògica diferent a la de les
violències i les guerres.

27 de maig, a les 18 h
Centre Cívic del Riu (c/ de Lluís Companys, 9)
TALLER
DONES CONSTRUCTORES DE PAU: POSANT-NOS
EN LA SEVA PELL. A càrrec de Grup Eirene.
Per a moltes dones, la guerra implica empobriment, pèrdua de
familiars, trencament de l’estructura social, violència sexual o desplaçament forçat. No obstant això, els conflictes armats no tenen
les mateixes conseqüències per a totes les dones.
Per a algunes d’elles el conflicte els ha donat l’oportunitat d’apoderar-se i de guanyar accés a espais socials que els hi havien
estat denegats fins ara, d’impulsar estratègies per generar processos de pau i d’organitzar-se i esforçar-se per assolir la pau.
Després del visionat de sis petits documentals que reflecteixen
situacions i actituds de dones en països que han patit o encara
pateixen conflicte armat, intentarem posar-nos en el lloc d’aquestes dones constructores de pau utilitzant tècniques d'expressió
corporal i de teatre social.
Durada del taller: 2 hores
Activitat adreçada a públic general. Cal inscripció prèvia. Places limitades. Inscripcions: per correu electrònic (cird@gramenet.cat) o trucant al 93 466 14 11
Organització

Col·laboren

